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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kualitas Produk 

a. Pengertian Kualitas Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan dan kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, 

jasa, orang, tempat, organisasi dan gagasan.  

Produk adalah alat pemasaran yang paling mendasar menurut 

Kotler dan Amstrong (2008:11) menyatakan bahwa :”Produk adalah 

segala seuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, 

dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan 

keinginan dan kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, jasa, orang, 

tempat, organisasi dan gagasan.”  

Pengertian produk menurut David (2001:3), ” Produk adalah 

segala sesuatu yang memilki nilai disuatu pasar sasaran dimana 

kemampuannya memberikan manfaat dan kepuasan termasuk benda, 

jasa, organisasi, tempat, orang, ide”.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2008) kualitas adalah karakteristik 

dari produk dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

yang telah ditentukan dan bersifat laten. Sedangkan menurut Garvin 



 

13 

 

dan Timpe (1990, dalam Alma, 2011) kualitas adalah keunggulan yang 

dimiliki oleh produk tersebut. Kualitas dalam pandangan pelanggan 

adalah hal yang mempunyai ruang lingkup tersendiri yang berbeda 

dengan kualitas dalam pandangan produsen saat mengeluarkan suatu 

produk yang biasa dikenal kualitas sebenarnya.  

Menurut Kotler (2009), kualitas didefinisikan sebagai keseluruhan 

ciri serta sifat barang dan jasa yang berpengaruh pada kemampuan 

memenuhi kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. 

Sedangkan menurut Tjiptono (2008), kualitas merupakan perpaduan 

antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran 

dapat memenuhi prasyarat kebutuhan pelanggan atau menilai sampai 

seberapa jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi kebutuhannya. 

Untuk mencapai kualitas produk yang diinginkan maka diperlukan 

suatu standarisasi kualitas. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga agar 

produk yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan 

sehingga pelanggan tidak akan kehilangan kepercayaan terhadap 

produk yang bersangkutan. Pemasar yang tidak memperhatikan 

kualitas produk yang ditawarkan akan menanggung tidak loyalnya 

pelanggan sehingga penjualan produknya pun akan cenderung 

menurun. Jika pemasar memperhatikan kualitas, bahkan diperkuat 

dengan periklanan dan harga yang wajar maka pelanggan tidak akan 

berpikir panjang untuk melakukan pembelian terhadap produk (Kotler 

dan Amstrong, 2008).  
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Menurut Tjiptono (2008:2) Kualitas mengandung banyak definisi 

dan makna, setiap orang yang berbeda akan mengartikannya secara 

berlainan. Definisi tersebut antara lain:  

1) Kesesuaian dengan persyaratan atau tuntut.  

Produk barang atau jasa memiliki kesesuaian baik fungsi maupun 

fitur-fiturnya yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan 

zaman. 

2) Kecocokan untuk pemakaian. 

Produk barang atau jasa memiliki tingkat kecocokkan dengan 

pelanggan dari sisi kualitas, kuantitas, spesifikasi, dan harga. 

3) Perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan.  

Produk barang atau jasa terus mengalami perbaikan dan 

pengembangan guna menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. 

4) Bebas dari kerusakan atau cacat.  

Sebuah produk barang atau jasa memiliki kesesuaian dan 

kesempurnaan sesuai dengan spesifikasi yang tertera dan tidak 

ditemukannya cacat pada produk tersebut 

5) Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat.  

Produk barang atau jasa mampu memenuhi kebutuhan pelanggan 

kapanpun dibutuhkan dan merupakan barang yang penting. 

6) Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal 

Produk tidak memimiliki masalah atau problem selama masa 

pemakaian. 
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7) Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.  

Produk mampu memuaskan pelanggan baik dari sisi kemenarikan, 

fungsi dan manfaatnya. 

Welch dalam Kotler (2009:66),”Mutu merupakan jaminan terbaik 

bagi kita atas kesetiaan pelanggan, pertahanan terkuat kita dalam 

menghadapi persaingan asing, dan satu-satunya jalan menuju 

pertumbuhan dan pendapatan yang langgeng”.  

b. Dimensi Kualitas Produk 

Menurut Tjiptono (2008), kualitas mencerminkan semua dimensi 

penawaran produk yang menghasilkan manfaat (benefits) bagi 

pelanggan. Kualitas suatu produk baik berupa barang atau jasa 

ditentukan melalui dimensi-dimensinya. Dimensi kualitas produk 

menurut Tjiptono (2008) adalah: 

1) Performance (kinerja), berhubungan dengan karakteristik operasi 

dasar dari sebuah produk. 

2) Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau umur produk 

yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. 

Semakin besar frekuensi pemakaian pelanggan terhadap produk 

maka semakin besar pula daya produk. 

3) Conformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), 

yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk 

memenuhi spesifikasi tertentu dari pelanggan atau tidak 

ditemukannya cacat pada produk. 
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4) Features (fitur), adalah karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan 

pelanggan terhadap produk. 

5) Reliability (reliabilitas), adalah probabilitas bahwa produk akan 

bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu 

tertentu. Semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan maka 

produk tersebut dapat diandalkan. 

6) Aesthetics (estetika), berhubungan dengan bagaimana penampilan 

produk. 

7) Perceived quality (kesan kualitas), sering dibilang merupakan hasil 

dari penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung 

karena terdapat kemungkinan bahwa pelanggan tidak mengerti atau 

kekurangan informasi atas produk yang bersangkutan. 

8) Serviceability, meliputi kecepatan dan kemudahan untuk 

memberikan layanan kepada pelanggan. 

Kemudian, menurut Vincent Gaspersz (2005 dalam Alma, 2011) 

dimensi-dimensi kualitas produk terdiri dari: 

1) Kinerja (performance), yaitu karakteristik operasi pokok dari 

produk inti.  

2) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik 

sekunder atau pelengkap. 

3) Kehandalan (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal pakai. 
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4) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification), 

yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi 

standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

5) Daya tahan (durability), yaitu berkaitan dengan berapa lama 

produk tersebut dapat terus digunakan.  

6) Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, 

mudah direparasi, penanganan keluhan yang memuaskan. 

7)  Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 

Berdasarkan dimensi-dimensi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

suatu dimensi kualitas merupakan syarat agar suatu nilai dari produk 

memungkinkan untuk bisa memuaskan pelanggan sesuai harapan, 

adapun dimensi kualitas produk meliputi kinerja, estetika, 

keistimewaan, kehandalan, dan juga kesesuaian. 

 

2. Kepuasan Pelanggan 

a. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan adalah suatu keadaan yang dirasakan pelanggan setelah 

dia mengalami suatu kinerja (atau hasil) yang telah memenuhi berbagai 

harapannya. Menurut Oliver, kepuasan adalah tingkat perasaan 

seseorang (pelanggan) setelah membandingkan antara kinerja atau 

hasil yang dirasakan (pelayanan yang diterima dan dirasakan) dengan 

yang diharapkannya (Irine, 2009: 61). 
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Kepuasan pelanggan adalah sejauh mana manfaat sebuah produk 

dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan (Amir, 2005). 

Kepuasan pelanggan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan antara kinerja produk yang ia rasakan dengan 

harapannya (Kotler, 2009). Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan 

adalah respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi 

yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk 

yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk 

yang dirasakan setelah pemakaian Tse dan Wilson dalam Nasution 

(2004). 

Kepuasan pelanggan adalah hasil yang dirasakan oleh pembeli 

yang mengalami kinerja sebuah perusahaan yang sesuai dengan 

harapannya (Kotler, 2009: 38). 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Lupiyoadi (2001) menyebutkan lima faktor utama yang perlu 

diperhatikan dalam kaitannya dengan kepuasan pelanggan, antara lain:  

1) Kualitas Produk  

Pelanggan akan puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan 

bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Produk dikatakan 

berkualitas bagi seseorang, jika produk itu dapat memenuhi 

kebutuhanya (Montgomery dalam Lupiyoadi, 2001). Kualitas 

produk ada dua yaitu eksternal dan internal. Salah satu kualitas 

produk dari faktor eksternal adalah citra merek.  
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2) Kualitas Pelayanan 

Pelanggan akan merasa puas bila mendapatkan pelayanan yang 

baik atau yang sesuai dengan harapan.  

3) Emosional  

Pelanggan merasa puas ketika orang memuji dia karena 

menggunakan merek yang mahal. 

4) Harga  

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan 

harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi. 

5) Biaya 

Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau 

tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk 

atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas maka faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan menurut Lupiyoadi (2001) salah 

satunya adalah kualitas produk. Produk dikatakan berkualitas jika 

terpenuhi harapan pelanggan berdasarkan kinerja aktual produk. 

Harapan ini bertumpu pada citra produk (Wulansari, 2007). 

c. Dimensi kepuasan pelanggan 

Menurut Kotler dan Keller (2009:138) perusahaan akan 

bertindak bijaksana dengan mengukur kepuasan pelanggan secara 

teratur karena salah satu kunci untuk mempertahankan pelanggan 

adalah kepuasan pelanggan.  
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Menurut Kotler dan Keller (2009:140) mempertahankan 

pelanggan merupakan hal penting dari pada memikat pelanggan. Oleh 

karena itu terdapat 5 dimensi untuk mengukur kepuasan pelanggan 

yaitu : 

1) Membeli lagi. 

2) Mengatakan hal-hal yang baik tentang perusahaan kepada orang 

lain dan merekomendasikan. 

3) Kurang memperhatian merek dan iklan produk pesaing. 

4) Membeli produk lain dari perusahaan yang sama. 

5) Menawarkan ide produk atau jasa kepada perusahaan. 

Menurut Giese & Cote (2000) sekalipun banyak definisi 

kepuasan pelanggan, namun secara umum tetap mengarah kepada tiga 

komponen utama, yaitu: 

1) Respon : Tipe dan intensitas Kepuasan pelanggan merupakan 

respon emosional dan juga kognitif. Intesitas responnya mulai dari 

sangat puas dan menyukai produk sampai sikap yang apatis 

terhadap produk tertentu. 

2) Fokus : Fokus pada performansi objek disesuaikan pada beberapa 

standar. Nilai standar ini secara langsung berhubungan dengan 

produk, konsumsi, keputusan berbelanja, penjual dan toko. 

3) Waktu Respon : Respon terjadi pada waktu tertentu, antara lain : 

setelah konsumsi, setelah pemilihan produk atau jasa, berdasarkan 
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pengalaman akumulatif. Durasi kepuasan mengarah kepada berapa 

lama respon kepuasan itu berakhir. 

 

3. Loyalitas Pelanggan 

a. Pengertian Loyalitas Pelanggan 

Gramer dan Brown (dalam Utomo 2006: 27) memberikan 

definisi mengenai Loyalitas (loytalitas jasa), yaitu derajat sejauh mana 

seorang pelanggan menunjukkan perilaku pembelian berulang dari 

suatu penyedia jasa, memiliki suatu desposisi atau kecenderungan 

sikap positif terhadap penyedia jasa, dan hanya mempertimbangkan 

untuk menggunakan penyedia jasa ini pada saat muncul kebutuhan 

untuk memakai jasa ini. 

Dari definisi yang disampaikan Gramer dan Brown, pelanggan 

yang loyal tidak hanya seorang pembeli yang melakukan pembelian 

berulang, tetapi juga mempertahankan sikap positif terhadap penyedia 

jasa. Sutisna (2001: 41) Loyalitas pelanggan dapat dikelompokkan 

kedalam dua kelompok yaitu loyalitas merek (brand loyalty) dan 

loyalitas toko (store loyalty). Loyalitas pelanggan dapat didefinisikan 

sebagai “sikap menyenangi terhadap suatu merek yang 

direpresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap merek itu 

sepanjang waktu”. 

Loyalitas pelanggan didefinisikan Oliver (dalam Taylor, Celuch, 

dan Goodwin, 2004: 218) sebagai komitmen yang tinggi untuk 
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membeli kembali suatu produk atau jasa yang disukai di masa 

mendatang, disamping pengaruh situasi dan usaha pemasar dalam 

merubah perilaku. Dengan kata lain pelanggan akan setia untuk 

melakuka pembelian ulang secara terus-menerus (Nugros, 2005).  

Berdasarkan beberapa definisi loyalitas pelanggan diatas dapat 

disimpulkan bahwa Loyalitas pelanggan adalah kesetiaan pelanggan 

yang dipresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap produk 

atau jasa sepanjang waktu dan ada sikap yang baik untuk 

merekomendasikan orang lain untuk membeli produk. Indikasi 

loyalitas yang sesunggunhnya diperlukan suatu pengukuran terhadap 

sikap yang dikombinasikan dengan pengukuran terhadap perilaku. 

b. Dimensi Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas pelanggan merupakan ukuran yang dapat diandalkan 

untuk memprediksi pertumbuhan penjualan dan juga loyalitas 

pelanggan dapat didefinisikan berdasarkan perilaku pembelian yang 

konsisten (Griffin, 2005). 

Berikut adalah karakteristik dari loyalitas pelanggan: 

1) Melakukan pembelian berulang secara teratur 

Pelanggan melakukan pembelian secara continue pada suatu 

produk tertentu. Contoh: pencinta motor Harley Davidson akan 

membeli motor Harley baru jika ada model Harley Davidson yang 

terbaru, bahkan tidak hanya membeli tetapi mereka juga 
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mengeluarkan uang tambahan untuk mengubahnya sesuai dengan 

keinginan mereka. 

2) Membeli antar lini produk atau jasa (purchase across product and 

service lines) 

Pelanggan tidak hanya membeli jasa dan produk utama 

tetapi pelanggan juga membeli lini produk dan jasa dari perusahaan 

yang sama. Contoh:pelanggan tidak hanya membeli motor Harley 

Davidson saja, tetapi mereka juga membeli aksesoris dari Harley 

Davidson untuk mempercantik motor mereka. 

3) Mereferensikan kepada orang lain (Refers other) 

Dimana pelanggan melakukan komunikasi dari mulut ke 

mulut (word of mouth) berkenaan dengan produk tersebut. Contoh: 

seorang pelanggan Harley Davidson yang sudah lama memakai 

motor tersebut, menceritakan tentang kehebatan dan keunggulan 

dari motor tersebut, kemudian setelah itu temannya tertarik untuk 

membeli motor Harley Davidson karena mendengar cerita tersebut. 

4) Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing 

(demonstrates an immunity to the full of the competition) 

Pelanggan menolak untuk menggunakan produk atau jasa 

alternatif yang ditawarkan oleh pesaing. Contoh: para pencinta 

motor Harley Davidson menolak untuk menggunakan motor lain, 

bahkan mereka juga cenderung menolak untuk mengetahui ada 

jenis-jenis motor lainnya. Pelanggan yang loyal merupakan aset 
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bagi perusahaan, hal ini dapat dilihat berdasarkan karakteristik 

yang dimiliknya. Oleh karena itu, loyalitas pelanggan merupakan 

suatu ukuran yang bisa diandalkan untuk memprediksi 

pertumbuhan dimasa yang akan datang bagi suatu perusahaan. 

c. Jenis-jenis Loyalitas Pelanggan 

Menurut Griffin (2005), ada empat jenis loyalitas pelanggan yaitu: 

1) Tanpa Loyalitas (no loyalty) 

Untuk berbagai alasan, beberapa pelanggan yang tidak 

mengembangkan loyalitas terhadap produk atau jasa tertentu. 

Artinya, pelanggan tidak akan pernah menjadi pelanggan yang 

loyal, mereka hanya berkontribusi sedikit terhadap suatu 

perusahaan. Secara umum perusahaan harus menghindari suatu 

kelompok yang masuk kategori tanpa loyalitas untuk dijadikan 

target pasar karena mereka tidak akan pernah menjadi pelanggan 

yang loyal. 

2) Loyalitas yang Lemah (inertia loyalty) 

Keterkaitan yang lemah digabung dengan pembelian ulang 

tinggi akan menghasilkan loyalitas yang lemah. Pelanggan yang 

memiliki sikap ini biasanya membeli berdasarkan kebiasaan. Dasar 

yang digunakan untuk pembelian produk biasanya karena sudah 

terbiasa atau karena selalu menggunakan produk tersebut. 

Kesetiaan semacam ini biasanya banyak terjadi pada produk yang 

sering dipakai, tetapi tidak menutup kemungkinan pelanggan yang 
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memiliki loyalitas yang lemah berubah dengan cara mendekatkan 

diri kepada pelanggan tersebut melalui produk yang lebih 

dibandingkan pesaing, misalnya dengan meningkatkan kualitas 

produk tersebut dan dengan penambahan fasilitas lainnya. 

3) Loyalitas Tersembunyi (latent loyalty) 

Tingkat preferensi yang relatif tinggi yang digabung 

dengan tingkat pembelian berulang yang rendah menunjukkan 

loyalitas yang tersembunyi. Pengaruh situasi dan sikap yang 

menetukan pembelian ulang. Perusahaan dapat mengatasi loyalitas 

tersembunyi ini dengan cara memahami faktor situasi yang 

berkontribusi pada loyalitas tersembunyi itu. 

4) Loyalitas Premium (premium loyalty) 

Loyalitas premium merupakan jenis loyalitas yang terjadi 

bila mana suatu tingkat ketertarikan yang tinggi berjalan selaras 

dengan aktifitas pembelian kembali. Loyalitas seperti inilah yang 

sangat diharapkan oleh perusahaan. Pada tingkat preferensi yang 

tinggi, maka pelanggan akan bangga menemukan dan 

menggunakan produk tersebut dan dengan senang hati membagi 

pengetahuan dari pengalaman mereka kepada teman, keluarga, atau 

pelanggan lainnya. 

d. Tahapan Loyalitas Pelanggan 

Proses seorang pelanggan atau calon pelanggan untuk menjadi 

pelanggan yang loyal terbentuk melalui beberapa tahapan. Setiap tahap 
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memiliki kebutuhan khusus, dengan mengenali setiap kebutuhan 

tersebut, perusahaan mempunyai peluang yang besar untuk mengubah 

pelanggan atau calon pelanggan menjadi pelanggan yang loyal. 

Menurut Griffin (2005) ada tujuh tahap pertumbuhan seseorang 

menjadi pelanggan yang loyal, yaitu: 

1) Tersangka (suspect) 

Orang yang mungkin akan membeli produk atau jasa 

perusahaan. Maka dapat disebut sebagai tersangka karena kita 

percaya atau menyangka mereka akan membeli, tetapi kita masih 

belum cukup yakin. 

2) Prospek (prospect) 

Merupakan orang yang membutuhkan produk atau jasa 

tertentu dan memiliki kemampuan untuk membelinya. Meskipun 

prospect belum melakukan pembelian dari perusahaan, tetapi 

mereka telah mendengar tentang keberadaan perusahaan, membaca 

tentang perusahaan atau ada yang merekomendasikan perusahaan 

kepadanya. Prospect mungkin mengetahui siapa kita, dimana kita 

dan apa yang kita jual, tetapi mereka belum membeli dari 

perusahaan. 

3) Pelanggan yang didiskualifikasi (disqualified prospect) 

Merupakan prospek yang sudah cukup perusahaan pelajari 

untuk mengetahui bahwa mereka tidak membutuhkan, atau tidak 

memiliki kemampuan membeli produk perusahaan. 
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4) Pelanggan yang pertama kali (first time customer) 

Merupakan orang yang telah membeli dari perusahaan satu 

kali. Orang tersebut bisa jadi merupakan pelanggan perusahaan 

sekaligus pelanggan pesaing perusahaan. 

5) Pelanggan yang melakukan pembelian berulang (repeat customer) 

Pelanggan berulang adalah orang-orang yang telah membeli 

dari perusahaan dua kali atau lebih. Mereka mungkin telah 

membeli produk yang sama dua kali atau membeli dua produk atau 

jasa yang berbeda pada dua kesempatan sama atau lebih. 

6) Mitra (client) 

Seorang client membeli semua yang perusahaan jual dan dapat 

digunakan. Client membeli secara tertaur. Perusahaan memiliki 

hubungan yang kuat dan berlanjut, dan menjadikannya kebal 

terhadap pesaing. 

7) Penganjur (advocates) 

Sama seperti client, penganjur membeli apapun yang 

perusahaan jual yang mungkin bisa ia gunakan dan membelinya 

secara teratur. Tetapi seorang penganjur akan berusaha mencari 

orang lain untuk membeli dari perusahaan. Seorang penganjur 

membicarakan perusahaan, melakukan pemasaran untuk 

perusahaan dan membawa pelanggan kepada perusahaan. 
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e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan 

Seorang pelanggan dapat menjadi pelanggan yang loyal kepada 

adanya beberapa faktor yang menentukan loyalitas terhadap suatu 

produk. Dalam membangun dan meningkatkan loyalitas pelanggan, 

perusahaan harus memperhatikan faktor yang mempengaruhinya. 

Menurut, Sumarwan (2004), faktor yang mempengaruhi loyalitas 

pelanggan adalah sebagai berikut: 

1) Usia 

Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu 

keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun 

yang mati (Hardi Winoto, 2011). Umur berhubungan dengan 

kebutuhan dan keinginan seseorang dalam mengkonsumsi barang. 

Pada masa bayi, seseorang tidak mempunyai pilihan terhadap apa 

yang mereka makan, sedangkan saat dewasa, seseorang mulai 

mempunyai kontrol terhadap apa yang mereka makan. Saat 

seseorang tumbuh menjadi remaja dan dewasa, pengaruh terhadap 

kebiasaan mereka sangat kompleks. Menurut (Worthington dalam 

Farida, 2010), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumsi individu yang dibagi menjadi faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal terdiri dari kebutuhan fisiologis tubuh, 

konsep diri, keyakinan/kepercayaan individu, pemilihan dan arti 

makanan, perkembangan psikososial dan kesehatan individu. 

Sedangkan menurut (Hurriyati, 2008) keputusan dalam membeli 
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dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dan tahap daur hidup. 

Memahami umur pelanggan merupakan hal yang sangat penting 

bagi perusahaan, karena pelanggan yang berbeda umur akan 

mengkonsumsi produk dan jasa yang berbeda pula. Ketika 

seseorang mengkonsumsi barang sesuai kebutuhannya seseorang 

akan cendrung membeli barang tersebut secara terus menerus dan 

bisa menyebabkan loyalitas terhadap barang tersebut. Perbedaan 

umur akan mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan terhadap 

merek. 

2) Pendapatan 

Pendapatan adalah semua penghasilan yang dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan, pendapatan tersebut dapat berupa 

pendapatan tetap dan pendapatan sampingan (Susanto, 1999). 

Pendapatan merupakan variabel sosial ekonomi lain yang sering 

digunakan untuk memperkirakan kedudukan kelas sosial. Menurut 

(Susanto, 1999), semakin besar pendapatan seseorang akan sangat 

mudah memutuskan untuk membeli suatu barang atau jasa, daya 

beli yang ada di dalam suatu perekonomian tergantung pada 

pendapatan dan harga, sehingga para pemasar perlu melihat 

kecendrungan-kecendrungan utama dalam pendapatan dan pola 

pengeluaran pelanggan. Seseorang akan cendrung membeli barang 

sesuai dengan pendapatan yang di terimanya, sehingga jika 

pendapatannya tinggi, seseorang akan membeli sesuai dengan apa 
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yang inginkannya. Seperti yang dikatakan Hurryati (2008) bahwa 

keputusan dalam mebeli suatu barang dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi seperti situasi ekonomi, sehingga untuk 

mendapatkan pelanggan yang loyal perusahaan perlu 

mempertimbangkan harga dari suatu barang agar permintaan selalu 

stabil, sebab pendapatan pelanggan sangat berpengaruh terhadap 

volume pembelian (Swasta dan Irawan, 1990). 

3) Produk 

J. Stanton mendefinisikan bahwa produk adalah suatu sifat 

yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, 

termasuk bungkus, warna, harga, pelayanan perusahaan dan 

pengecer, yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan. Barang tidak hanya meliputi atribut fisik 

saja, tetapi juga menyangkut sifat-sifat non fisik seperti harga, 

nama penjual dan sebagainya. Semua unsur tersebut dipandang 

sebagai alat pemuas kebutuhan manusia atau pembelinya. 

Kombinasi yang berbeda dari unsur itu akan memberikan kepuasan 

yang berbeda pula karna kombinasi tersebut merupakan produk 

sendiri (Swasta, 1987). 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk memperoleh perhatian, permintaan atau konsumsi yang 

dapat memenuhi kebutuhan pelanggan meliputi benda fisik, jasa, 

tempat, ide atau gagasan. Sedangkan kualitas dari pelayanan suatu 
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produk kepada pelanggan perlu dilakukan oleh perusahaan agar 

produk yang diterima sesuai dengan apa yang di harapkan oleh 

para pelanggan yang ujungnya pelanggan akan merasa loyal atas 

produk yang dihasilkan perusahaan.Ketika seseorang mempunyai 

kebutuhan akan suatu produk, pelanggan akan mencari suatu yang 

dapat memuaskan kebutuhannya, setelah mereka mengetahui 

kualitas produk tersebut, mereka cenderung melakukan pembelian 

ulang pada produk yang sama jika mereka memperoleh kepuasan 

atas produk yang dibelinya atau melakukan perpindahan merek jika 

mereka tidak memperoleh kepuasan pada produk yang dibelinya 

(Kotler, 2012). Menurut mantan pimpinan GE, John F Welch Jr., 

“kualitas adalah jaminan terbaik atas loyalitas pelanggan, 

pertahanan terkuat menghadapi persaingan luar negeri, dan satu-

satunya jalan untuk mempertahankan pertumbuhan dan 

penghasilan (Kotler dan Kevin, 2007). 

4) Harga 

Harga adalah sejumlah uang (ditambah beberapa produk) 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

produk dan pelayanannya. Dari definisi di atas dapat diketahui 

bahwa harga yang dibayar oleh pembeli sudah termasuk layanan 

yang diberikan oleh penjual. Bahkan penjual juga menginginkan 

sejumlah keuntungan dari harga tersebut. Adapun tujuan 

perusahaan menetapkan harga adalah untuk (1) meningkatkan 
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penjualan, (2) mempertahankan dan memperbaiki market share, (3) 

mencapai target pengembalian investasi, (4) mencapai laba 

maksimum, dan sebagainya. Tingkat harga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti : (1) kondisi perekonomian, (2) penawaran 

dan permintaan, (3) elastisitas permintaan, (4) persaingan, (5) 

biaya, (6) tujuan manager, dan (7) pengawasan pemerintah (Swasta 

dan Irawan, 1990). 

Kebijakan harga umumnya bersifat terkontrol dan karenanya 

besar-kecilnya harga dapat diukur oleh perusahaan. Dalam 

pengaturan dan penetapan harga, perusahaan perlu 

mempertimbangkan berbagai hal, baik itu komponen yang 

membentuk harga maupun komponen lain yang secara tidak 

langsung membentuk harga, misalnya opini pelanggan terhadap 

tingginya harga yang ditawarkan (Soekarwati, 1993). Perusahaan 

perlu menyesuaikan harga terhadap berbagai kondisi pasar. Salah 

satu prinsip bagi manajemen perusahaan dalam penentuan harga 

adalah menitik-beratkan pada kemauan pembeli untuk harga yang 

ditentukan dengan jumlah yang cukup untuk menutupi ongkos-

ongkos dan menghasilkan laba (Kotler dalam Andi, 2006). 

Menurut Djuwadi dalam Risanti yang di kutip oleh Andi 

(2006) menyatakan bahwa jika pelanggan puas terhadap suatu 

produk, secara tidak langsung akan terbentuk loyalitas pelanggan. 

Dampak positifnya meskipun harga naik pelanggan tetap loyal. 
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Berbeda dengan kepuasan pelanggan yang terjadi karena harga. 

Ketika harga naik, secara perlahan pelanggan segera pergi dan 

beralih ke produk lain. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

pelanggan akan menjadi loyal pada beberapa merek berkualitas 

tinggi jika produk-produk itu ditawarkan dengan harga yang wajar, 

selain itu kepekaan pembeli terhadap harga akan berkurang jika 

produk lebih bermutu, lebih bergengsi dan lebih ekslusif (Kotler, 

2012). 

5) Promosi 

Promosi merupakan komponen yang dipakai untuk 

memberitahukan dan mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan. 

Adapun kegiatan yang termasuk dalam promosi ini adalah: 

personal selling adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara 

penjual dan calon pelanggan dan membentuk pemahaman 

pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan 

mencoba dan membelinya. Mass selling merupakan pendekatan 

yang menggunakan media komunikasi untuk menyampaikan 

informasi kepada khalayak ramai dalam satu waktu. Bentuk mass 

selling ada dua yaitu periklanan dan publisitas. Periklanan 

merupakan seluruh proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan iklan. Sedangkan publisitas adalah 

bentuk penyajian dan penyebaran ide, barang dan jasa secara non 
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personal, yang mana orang atau organisasi yang diuntungkan tidak 

membayar untuk itu. 

Sales promotion adalah bentuk persuasi langsung melalui 

penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang 

pembelian produk dengan segera dan atau meningkatkan jumlah 

barang yang dibeli pelanggan. Public relations merupakan upaya 

komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk 

mempengaruhi persepsi, opiini, keyakinan dan sikap berbagai 

kelompok terhadap perusahaan tersebut (Hurriyati, 2008). 

Kebijaksanaan promosi bukan saja dimaksudkan ununtuk 

mengenal produk khususnya produk baru, tetapi juga 

meningkatkan image (pandangan) pelanggan terhadap penampilan 

perusahaan (Swasta, 1987). 

Tujuan dari promosi adalah menginformasikan, 

mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan pelanggan 

terhadap suatu produk. Iklan dan promosi penjualan merupakan 

suatu bentuk dari suatu promosi yang dapat mempengaruhi 

loyalitas pelanggan, selain itu kualitas periklanan juga menjadi 

faktor kunci untuk menciptakan loyalitas merek jangka panjang 

jika pemasar sangat memperhatikan kualitas bahkan diperkuat 

dengan periklanan yang intensif. Loyalitas pelanggan pada suatu 

merek tertentu yang ditawarkan akan lebih mudah diperoleh 

(Tjiptono, 2012). 
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6) Tempat 

Lokasi menunjukan posisi sebuah tempat/usaha dimana 

perusahaan itu berada, (Lamb dalam Fitriah 2013). Lokasi atau 

tempat merupakan faktor yang sangat penting dalam bauran 

pemasaran (marketing mix). Karena pada lokasi yang tepat, sebuah 

gerai akan lebih sukses dibanding gerai lainnya yang berlokasi 

kurang strategis, meskipun sama-sama menjual produk yang sama 

dan juga mempunyai pramuniaga yang sama banyak dan 

terampilnya.Menurut Lamb dalam Fitriah (2013), perbedaan lokasi 

yang baik, merupakan keputusan yang sangat penting. Pertama, 

karena keputusan lokasi mempunyai dampak yang permanen dan 

jangka panjang, apakah lokasi tersebut telah dibeli atau hanya 

disewa. Kedua, lokasi akan mempengaruhi pertumbuhan usaha di 

masa mendatang. Lokasi yang dipilih haruslah mampu mengalami 

pertumbuhan ekonomi sehingga usahanya dapat bertahan. Dan 

yang terakhir, apabila nilai lokasi memburuk akibat perubahan 

lingkungan yang dapat terjadi setiap waktu, mungkin saja usaha 

tersebut harus dipindahkan atau ditutup. 

Dalam memilih lokasi atau tempat untuk menjalankan suatu 

usaha, para pelaku usaha perlu mempertimbangkan beberapa 

faktor, diantaranya: (1) Akses yaitu kemudahan untuk menjangkau, 

(2) Visibilitas yaitu kemudahan untuk dilihat, (3) Lalu lintas, ada 

dua hal yang perlu diperhatikan yaitu banyaknya orang yang lalu 
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lalang bisa memberikan peluang yang besar tejadinya impuls 

buying dan kepadatan serta kemacetan bisa menjadi hambatan, (4) 

Tempat parkir yang luas dan aman, (5) Ekspansi yaitu tersedia 

tempat yang luas untuk perluasan di kemudian hari, (6) 

Lingkungan yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang 

ditawarkan, (7) Persaingan yaitu lokasi dengan pesaing sejenis dan 

(8) Peraturan pemerintah. Hal di atas perlu menjadi pertimbangan 

pelaku usaha karna dapat mempengaruhi perilaku pelanggan dalam 

melakukan pembelian. pelanggan akan mempertimbangkan letak 

suatu toko tersebut, tempat yang sulit dijangkau dan jauh dari 

keramaian akan membuat pelanggan malas untuk berbelanja 

disana, sehingga dampaknya terhadap volume penjualan, selain itu 

juga dapat menyebabkan rendahnya loyalitas pelanggan terhadap 

toko atau perusahaan tersebut (Tjiptono dalam Fitriah 2013). 

Assael (1992) dalam buku Sutisna (2001: 42) mengemukakan 

empat hal yang menunjukkan kecenderungan pelanggan yang loyal 

sebagai berikut:  

a. Pelanggan yang loyal terhadap merek cenderung lebih percaya diri 

terhadap pilihannya. 

b. Komsumen yang loyal lebih memungkinkan merasakan tingkat 

risiko yang lebih tinggi dalam pembeliannya. 

c. Pelanggan yang loyal terhadap suatu merek juga lebih 

memungkinkan loyal terhadap toko. 
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d. Kelompok pelanggan yang minoritas cenderung untuk lebih loyal 

terhadap merek. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka teoritis merupakan fondasi dimana seluruh proyek penelitian 

didasarkan. Kerangka teoritis adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan 

dan dielaborasikan secara logis antar variabel yang dianggap relevan pada 

situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses pengumpulan data seperti 

wawancara, pengamatan, survei dan literatur (Sekaran, 2006: 128). Kerangka 

pikir dalam penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh masing-masing 

variabel yakni kualitas produk, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. 

1. Pengaruh Kualitas Produk Dengan Kepuasan Pelangan 

Salah satu faktor yang membuat pelanggan memiliki keinginan 

untuk membeli produk adalah kualitas atau nilai dari produk. Perusahaan 

harus terus meningkatkan dan mempertahankan kualits produk agar dapat 

menciptakan derajat kepuasan yang tinggi dari pelanggan. Kepuasan 

pelanggan akan timbul jika keinginan untuk meiliki produk yang 

bermanfaat dan memiliki kualitas bagi dirinya sesuai dengan harapanya 

terpenuhi. Penelitian oleh Edi Suwarsono (2010) “Pengaruh harga,  

kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Di 

UD. Kausar Jaya Purwaodadi menunjukan adanya pengaruh positif 

kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. 
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2. Pengaruh Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas adalah salah satu cara dimana pelanggan mengekspresikan 

kepuasannya atas performa produk atau jasa yang diterimanya. Loyalitas 

merupakan sikap (attitudes) dan perilaku (behaviour), seperti pengulangan 

berlangganan dan membeli, dan merekomendasikan secara positif, 

sehingga mempengaruhi pelanggan sesungguhnya dan pelanggan 

potensial. Upaya menciptakan dan memelihara loyalitas tersebut akan 

berpengaruh positif pada perusahaan karena perusahaan akan mendapatkan 

sebagian sumber dana dari pelanggan. Agar loyalitas tercipta dapat 

dilakukan dengan perbaikan kualitas produk yang dijual. Hasil penelitian 

Endah Fitrianti, (2011), tentang analisis pengaruh harapan pelanggan, 

kualitas produk, dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pengguna 

kartu kredit PT. XYZ, tbk di Makassar menunjukkan bahwa kualitas 

produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. 

3. Pengaruh Kepuasan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Memuaskan kebutuhan pelanggan adalah keinginan setiap 

perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, 

memuaskan kebutuhan pelanggan dapat meningkatkan keunggulan dalam 

persaingan. Pelanggan yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan 

cenderung untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa 

pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali dikemudian hari. Hal ini 

berarti kepuasan merupakan faktor kunci bagi pelanggan dalam melakukan 

pembelian ulang yang merupakan porsi terbesar dari volum penjualan 
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perusahaan. Pembelian ulang secara terus-menerus yang berlangsung 

dalam periode waktu tertentu merupakan sebuah indikator dari sifat 

loyalitas.  

4. Kepuasan Pelanggan Memediasi Pengaruh Kualitas Produk terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Meningkatnya loyalitas dari pelanggan akan membantu perusahaan 

untuk meningkatkan juga reputasi perusahaan. Tjiptono (2008:36) 

menyatakan pengaruh antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan, 

bahwa kepuasan akan menimbulkan loyalitas pelanggan. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi terjadinya loyalitas adalah tingkat kepuasan 

konsumen. Konsumen yang memiliki tingkat kepuasan yang tinggi akan 

mengalami loyalitas dari konsumen tersebut. Kepuasan konsumen ini 

terjadi akibat dari produk yang digunakan sesuai dengan keinginan atau 

harapan konsumen.  

Suatu perusahaan dalam rangka mencapai loyalitas pelanggan, harus 

dapat mempertahankan produknya, dalam artian harus memiliki suatu 

standar tertentu agar kualitas produk terjaga. Apabila kualitas produk 

terjaga, maka pelanggan akan merasakan puas karena dapat mempercayai 

bahwa produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut selalu memiliki 

kualitas yang baik. Kemudian pada akhirnya, kepuasan pelanggan tersebut 

dapat menimbulkan adanya Loyalitas pelanggan. Apabila perusahaan 

dapat memberikan atau menawarkan produk makanan yang berkualitas, 

maka perusahaan akan dapat menciptakan kepuasan konsumen. Seorang 
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pelanggan akan merasa puas dan akan melakukan pembelian berulang 

terhdap produk tersebut, sehingga akan emunculkan loyalitas dari 

pelanggan. 

 

C. Hipotesis 

1. Pengaruh Kualitas Produk Dengan Kepuasan Pelangan 

Kepuasan tergantung oleh kualitas produk perusahaan, karena jika 

semakin tinggi tingkat kualitas produk maka semakin tinggi tingkat 

kepuasan pelanggan yang dihasilkan (Kotler dan Keller, 2009: 144). 

Pelanggan menginginkan produk yang diterimanya sesuai dengan harapan 

yang dirasakan. Pendapat tersebut sesuai dengan hasil penelitian Gaol 

(2016) dan Anggraeni (2016) yang menunjukkan hasil bahwa kualitas 

produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

H1: Kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan pada pelanggan Perusahaan Burger Buto. 

2. Pengaruh Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan 

Stanton (2006:285) menyebutkan bahwa jika produk yang dijual 

menawarkan kualitas yang baik maka konsumen akan membelinya, setelah 

itu jika konsumen merasa puas akan membeli ulang produk tersebut dan 

akan menjadi pelanggan yang loyal. Pendapat tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian Gaol (2016) dan Anggraeni (2016) yang menunjukkan hasil 

kualitas produk Kepuasan Pelanggan 
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bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 

H2: Kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas 

pelanggan pada pelanggan Perusahaan Burger Buto. 

3. Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Tjiptono (2008:36) menyatakan pengaruh antara kepuasan pelanggan dan 

loyalitas pelanggan, bahwa kepuasan akan menimbulkan loyalitas 

pelanggan. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya loyalitas 

adalah tingkat kepuasan pelanggan. Penelitian yang dilakukan oleh Irawan 

dan Japarianto (2013), menunjukkan adanya hubungan positif antara 

kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. Hal serupa juga sesuai 

dengan penelitian Gaol (2016) yang menunjukkan hasil bahwa tingkat 

kepuasan pelanggan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap 

variabel loyalitas pelanggan. 

 

 

H3: Kepuasan Pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Loyalitas pelanggan pada pelanggan Perusahaan Burger Buto. 

 

 

Kepuasan Pelanggan loyalitas Pelanggan 

Kualitas Produk Loyalitas Pelanggan 
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4. Kepuasan Pelanggan Memediasi Pengaruh Kualitas Produk terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Tjiptono (2008:77) menyebutkan bahwa adanya suatu loyalitas pelanggan 

terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, memiliki makna bahwa 

produk perusahaan sangatlah memiliki kualitas produk yang bagus. 

Sehingga pelanggan akan melakukan pembelian ulang yang lebih dari satu 

kali pembelian dan akan merekomendasikan ke teman atau keluarganya. 

Kepuasan pelanggan yang meningkat maka loyalitas pelanggan juga 

meningkat. Pendapat tersebut sesuai dengan hasil penelitian Lestari (2018) 

yang menunjukkan hasil bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi kepuasan pelanggan. 

 

 

H4: Kepuasan Pelanggan Memediasi Pengaruh Positif dan Signifikan 

Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan pada pelanggan 

Perusahaan Burger Buto. 

Kepuasan Pelanggan loyalitas Pelanggan Kualitas Produk 


